
 

 

ÅRSPLAN 2018-19 

 
Trålveien 



 

Velkommen til Læringsverkstedet Trålveien  
Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og 
mestring. Hver dag har vi hjerte for at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven 
av seg selv. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv 
deltagelse for barna i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, 
trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og å sikre at barna får ta del i og medvirke i 
fellesskap, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. I følge 
rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves 
gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. Disse er: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 
• Likestilling og likeverd 
• Bærekraftig utvikling 
• Livsmestring og helse 

 

Med lydhøre ansatte får barna medvirke i egen hverdag der deres initiativ og 
ønsker blir tatt hensyn til. Vi fremmer respekt for ulikheter, og jobber for et 
inkluderende fellesskap der alle får anledning til å uttrykke seg. Gjennom 
Hjerteprogrammet får barna kunnskap rundt dette. Her blir barna kjent med egne 
og andres følelser. Dette er også forebyggende overfor krenkelser og mobbing. 
De ansatte skal fremme barnas nysgjerrighet og undring over ulikheter. Vi blir kjent 
med andre kulturer og levesett. Prinsippet «Rosa kompetanse» står i fokus der vi 
blir kjent med moderne familieformer. 
 
De ansatte må være bevisste egne holdninger overfor likeverd og likestilling, og 
motvirke diskriminering og fremme nestekjærlighet. Barnehagen har også en egen 
mobbeplan, og de ansatte har kurs i håndtering av omsorgssvikt, vold og seksuelle 
overgrep. 
 
I barnehagen er vi også opptatt av bærekraftig utvikling. Vi har fokus på å ta vare 
på naturen og jordkloden.  Vi plukker søppel, har respekt for dyreliv og tar vare på 
naturen vi ferdes i. 



 

Overganger  
En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. Det å begynne i 
barnehagen skal oppleves som en god start, både i forhold til utvikling av trygghet 
og tilhørighet. Tilvenning, trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle 
overganger i løpet av barnehagetiden. 
 

  
 
 
 

 

 
 
 

Ny i barnehagen 
Barnehagen skal i samarbeid 
med foreldrene legge til rette 
for at barnet kan få en trygg og 
god start i barnehagen. 
Barnehagen skal tilpasse 
rutiner og organisere tid, slik at 
barnet får tid til å bli kjent, 
etablere relasjoner og knytte 
seg til personalet og til andre 
barn. De ansatte bruker 
prinsippene bak Circle of 
security, eller 
Trygghetssirkelen, og vi bruker 
faste primærkontakter som nye 
barn og foreldre kan forholde 
seg til. 
 Fra barnehage til skole  

For våre «skolestartere» har vi en 
intensjon om å gjøre det siste året i 
barnehagen litt spesielt. De skal 
oppleve den avsluttende tiden i 
barnehagen som spennende, 
utfordrende og en tid hvor iveren etter 
å erobre nye kunnskaper skyter fart 
(Veilederen fra eldst til yngst, 2009).  
Våre skolestartere får egne 
ansvarsområder og har regi på flere 
foreldrearrangement i barnehagen. 
De har en egen Skriveklubb, som 
møtes hver fredag og de har 
sømmeopplæring hver 14. dag. 
Med de eldste har vi mye fokus på 
selvstendighetstrening og mestring, 
og på slutten av våren får alle 
skolestarterne en overnattingstur 
sammen. Denne er også med og 
sikrer at de flotte vennskapsbånd som 
har blitt knyttet igjennom 
barnehagetiden varer videre etter 

barnehagelivet😊  



 

 

August 2018 

 

Merknader: Skoggruppe i uke 35 

  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

31 30 31 1 2 3 4 5 

  
 
 
 

      

32 6 7 8 9 10 11 12 

        

33 13 14 15 16 17 18  19 

 Planleggings
-dag 

 

 

Planleggings-
dag 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

  

34 20 21  22 23 24 25 26 

        

35 27 28 29 30 31 1 2 

        

36 3 4 5 6 7 8 9 

        



 

  

Alle disse blidfisene treffer du i Trålveien☺ 
 

 
           Cygnus:                                                                                

 
Marita                       Sandra                        Katrine                       Kristian 

 

          Serpens: 

 
Louise                          Mona                          Bård                          Øystein 

 

          Pisces: 

 
Linn Jardine               Linn                             Janne                         Eirik 

 

          Dorado:                                                                   

 
Tone                           Anette                         Stine                         Simen 

 

                      Musca:               Vikar:               På kontoret: 

 
                                   Aleksander                   Radek                        Linda 

 



 

September 2018 

 

Merknader: Vennskapsuke og Afghansk uke i uke 36, uke 37 er det 
trafikksikker uke og i uke 38 er det nasjonal brannvernuke  
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

35 27 28 29 30 31 1 2 

        

36 

 

3 4 5 6 7 8 9 

 

 
 
 
 

      

37 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

      

38 17 18  19 20 21 22 23 

     Planleggings-
dag 

  

39 24 25 26 27 28 29 30 

        

40 1 2 3 4 5 6 7 

        



 

Barnehagens formål og innhold  
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende 
og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og 
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (Barnehageloven, 2005, § 1 
Formål, 3. ledd). 
Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og 
ivaretar rammeplanens føringer. 
Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og 
anerkjennelse. 

• Omsorg og lek, læring og danning 
• Vennskap og fellesskap 
• Kommunikasjon og språk 

 
Begrepene omsorg, lek, læring og danning står i fokus og skal sees i felles 
sammenheng og bidra til allsidig utvikling. De ansatte skal legge til rette for lekende 
læring og gode relasjoner mellom barn- barn og barn-ansatt. De ansatte skal støtte 
og møte barn med varme og omsorg, 
Leken og lekens egenverdi skal anerkjennes og stå sentralt. I vår barnehage jobber 
vi for aktive ansatte som er bevisst sin rolle og deltar i barns lek på deres premisser 
både inne og ute. For best mulig tilrettelegging og skjerming av leken har vi utviklet 
lekesoner inne og ute som krever aktive ansatte. 
Gjennom Hjerteprogrammet står sosial kompetanse sentralt der vi jobber med 
vennskap, konfliktløsning og styrkning av barnas selvfølelse. De ansatte skal også 
støtte barna i å sette egne grenser og respektere andres grenser. 
De ansatte er språklige aktive og støtter barnas språkutvikling i daglige aktiviteter 
og gjennom språkstimulering der sang, samtaler, bøker og fortellertradisjonen er i 
fokus. 
 

 



 

Oktober 2018 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

40 1 2 3 4 5 6 7 

 

 
 
 

      

41 8 9 10 11 12 13 14 

   Høstferie Høstferie Høstferie   

42 15 16 17 18 19 20 21 

 

 

      

43 22 23 24 25 26  27 28 

   FN-dagen     

44 29 30 31 1 2 3 4 

        

45 5 6 7 8 9 10 11 

        

Merknader: Uke 40 markerer vi Nigeriansk uke, uke 42 spansk 
uke, og onsdag-fredag i uke 41 er det høstferie i grunnskolene  



 

 

Barnehagens satsingsområde 2018- 2019 
Dette barnehageåret skal vi ha et ekstra fokus på språk. Språket anser vi for å 
være en av de viktigste egenskapene barn utvikler, og vi skal jobbe for å skape et 
variert språkmiljø der barna får oppleve glede ved å bruke språket og 
kommunisere med andre. Vi skal jobbe med bøker og muntlige fortellinger, og 
Rime-Rolf kommer til å være en sentral hjelper i vårt daglige arbeid med språk.  
 

 
Vi er også fortsatt med i kommunens satsning på realfag, og skal jobbe med disse 
to satsningsområdene parallelt. Vårt Scienceroom skal være flittig i bruk, og vi 
ønsker å investere i mer utstyr som vi kan ha med oss ut og på tur. Vi bruker både 
språkløyper og realfagsløyper som hjelpemidler for de ansatte, og på samme måte 
som språket er forløperen og utgangspunktet for barns lesing, kan barns innsikt i 
og glede over realfag danne grunnlaget for en styrking av realfagsdimensjonen i 
samfunnet.  

 

Realfagsaktiviteter tar utgangspunkt i 
barns spørsmål, undring og 
nysgjerrighet om verdenen som 
omgir oss. Det er morsomt og høyst 
aktuelt for barn i alle aldre. For barna 
er det engasjementet, gleden og her-
og-nå perspektivet som gjelder, og 
den kreative dimensjon har en sentral 
plass i realfagspedagogikken.  
Utstyr som Bee-bot, plus-plus og 
geobrett skal brukes aktivt av barna 
sammen med ansatte, og jevnlig skal 
ansatte legge til rette for ulike former 
for eksperimenter. Realfag er i alt vi 
gjør, og favner også alle 
fagområdene i rammeplanen. 

Biblioteket vårt skal fungere som en 
sentral plass i barnehagen, og vi skal ha 
fokus på hvordan vi leser samt hva vi 
leser for barna. Vi vil vektlegge hvordan 
vi tar vare på bøkene våre, og lage gode 
systemer for utlån til stuene. 
Vi skal ha mer fokus på tekst på 
uteområdet også, og laminere ulike fakta 
om det som fins ute på området vårt, i 
tillegg til å henge opp små fortellinger, 
sanger, rim og regler. 
Vi skal også bli gode muntlige fortellere, 
og oppmuntre barna til å fortelle. 
Kanskje ender vi opp med egne 
fortellinger som vi kan lage som bok? 
Vi har mange nasjoner representert i 

barnehagen og vi ønsker å lære oss et 

ord på de ulike språkene. 

 



 

November 2018 

 

Merknader: Polsk uke i uke 45 og Amerikansk uke i uke 47, 
Leselyst i uke 48 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

44 29 30 31 1 2 3 4 

        

45 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

      

46 12 13 14 15 16 17 18 

     Undervisning-
fri i skolene 

  

47 19 20 21 22 23  24 25 

 

 

  Thanksgiving    

48 26  27 28 29 30 1 2 

 

 

      

49 3 4 5 6 7 8 9 

        



 

 
Lekende læring, samspill og mestring 
Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle 
seg, og bli den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er 
samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal 
få undre seg og stille spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne 
læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns ulike perspektiver og 
opplevelsesverdener. 
 
I Trålveien legger vi til rette for et allsidig og godt leke- og læringsmiljø ute og 
inne. Med spennende lekesoner som ivaretar fagområdene, har alle barn mulighet 
til å utvikle seg i lek sammen med andre. Leken har stor betydning for barns 
trivsel og det er først og fremst igjennom lek de skaper vennskapsrelasjoner. Vi 
har mye fokus på vennskap, og vi har en egen plan som skal fremme 
vennskapsrelasjoner og forebygge mobbing i barnehagen. Ute har vi en 
«vennskapsbenk» i form av et buss-stopp. Her kan barn som av ulike grunner 
ikke har etablert seg i lek sitte og vente på å bli tatt med bakpå en sykkel eller 
lignende. De eldste blir bevisstgjort bruken av benken, og viktigheten i at alle har 
lekekamerater til enhver tid i barnehagen.  
 
I år skal vi bruke enda mer tid på å utvikle gode lekesoner ute, hvor 
læringsvennene skal stå sentralt. Hjertrud skal få seg en egen stasjon for sitt 
hjelpekors, Utemons får egen uteservering og Rime-Rolf sitt eget fortellerhjørne. 
Vi tar med barna på å utvikle gode lekesoner som passer til alle læringsvennene 
og dermed alle fagområdene.  
 
Aktive ansatte skal stå sentralt i vårt arbeid med den gode leken. Ansatte som 
selv er lekne, undrer seg sammen med barna og legger til rette for samspill og 
mestring. Kunnskap om lek og læring er en forutsetning, og de ansatte kurses 
regelmessig i forhold til temaet. Vi skal bruke naturen aktivt og ha ekstra fokus på 
lekens uendelige muligheter ute. 

 

 



 

Desember 2018 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

48 26 27 28 29 30 1 2 

        

49 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

      

50 10 11 12 13 14 15 16 

    Lucia    

51 17 18 19  20 21 22 23 

   Nissefest     

52  24 25 26 27 28 29 30 

        

1 31 1 2 3 4 5 6 

        

Merknader: Uke 49, Thailandsk uke. Husk planleggingsdag, 2. 
januar. Da holder vi også stengt.  



 

 

Vår pedagogiske virksomhet  
Planlegging  
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke å handle systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Barnehagen er forpliktet til å begrunne, planlegge, 
vurdere og dokumentere at det pedagogiske arbeidet er i tråd med 
barnehageloven rammeplanen. 

Dokumentasjon  
Rammeplanen fastslår at dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår 
som en viktig del av barnehagens arbeid. Dokumentasjon av det pedagogiske 
arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle 
den pedagogiske virksomheten. 

Vurdering 
Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra 
barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen 
(Kunnskapsdepartementet, 2017). 
 
Hos oss ligger det pedagogiske evalueringer som grunnlag for vurdering, og 
pedagogene evaluerer jevnlig sammen med det øvrige personalet på 
personalmøter, teammøter og stuemøter. Barns trivsel og allsidige utvikling er 
tas jevnlig opp til vurdering, og egne progresjonsplaner for hvert barn skal 
utarbeides. 

 Vi er opptatt av at barna selv får ta del 
i den pedagogiske dokumentasjonen, 
og vi tar i bruk ulike verktøy for 
dokumentasjon. Barn dokumenterer 
gjennom bilder, deres kunstneriske 
uttrykk, og vi lager også film med og 
av barna. Ved hjelp av gode 
programmer som kan lastes ned til 
både pc, ipad og smartphone har 
barna lagd sin egen animasjonsfilm, 
hvor de selv sto for manus og regi. 
Vi bruker ipad og mobiler, som er 
kjente verktøy for de aller fleste barna, 
og når barn dokumenterer opplever vi 
at de er opptatt av mye spennende 
rundt seg.  
I løpet av barnehageåret legges det til 
rette for barnesamtaler og 
barneintervjuer, både individuelle og i 
små grupper. De ansatte skriver 
referat fra slike samtaler som foreldre 
også får innblikk i. Tema for slike 
samtaler er gjerne vennskap og trivsel. 
 



 

Januar 2019 

 

Merknader: Uke 1, Burmesisk uke. Trålveiens filmfestival uke 4 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

1 31 1 2 3 4 5 6 

 

 

 Planleggings-
dag 

    

2 7 8 9 10 11 12 13 

        

3 14 15 16 17 18 19 20 

        

4 21 22 23  24 25 26  27 

 

 

      

5 28 29 30 31 1 2 3 

        

6 4 5 6 7 8 9 10 

        



 

 

 

 

Barns medvirkning 
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for, og 
oppmuntre til at barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, 
jmf. Barnehageloven §3 og §3, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 
12 nr.1  
 
I Trålveien er barn i alle aldre med og påvirker sin egen hverdag. De ansatte er 
bevisst på ulike uttrykksformer og tilrettelegger for medvirkning på måter som er 
tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Med de 
yngste barna handler det mye om å lese deres signaler på hva de trenger, mens de 
eldste gjerne har samlinger hvor de tar opp ulike tema til diskusjon. Hjertesamlinger 
er barna veldig glad i, og her får de også trening i å rose hverandre. Bi bruker også 
barne-yoga som en fin måte til å forebygge konflikter og skape gode relasjoner. 
Vi er opptatt av at alle barn skal føle seg likeverdig og vi jobber med prinsippene til 
Rosa Kompetanse spesielt i forhold til ulike familier. Vi har egen handlingsplan mot 
mobbing og vi har fokus på anerkjennelse som forebygging av mobbing.  

Samarbeid mellom barnehage og foreldre  
Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor er vårt løfte til 
foreldrene. Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål.  
Samarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og 
på gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal 
sikre at foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig 
omsorgs-, leke- og læringsmiljø for barnegruppen. 

 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
Barnehagen skal gjennomen den daglige hente og bringesituasjon ha en positiv 
dialog om barnets trivsel og utvikling for å oppnå et godt foreldresamarbeid.  
Gjennom jevnlige foreldresamtaler, daglig dialog i bringe og hente situasjoner, ulike 
foreldrearrangement, brukerundersøkelser og SU medvirker foreldre på 
barnehagens innhold og planer. Pedagogiske ledere utarbeider periodeplaner, som 
inneholder tema vi skal jobbe med. Disse får foreldrene tilsendt på mail. Vi skriver 
også post hver uke, hvor foreldre for innblikk i hva barna har opplevd. Vi anser oss 
selv for å være en flerkulturell barnehage, og det er viktig for oss at vi 
implementerer de ulike kulturene vi har i barnehagen. Vi har satt av en uke i løpet 
av barnehageåret til hver kultur, gjerne i samsvar med foreldre fra den kulturen, slik 
at vi ivaretar merkedager og tradisjoner fra ulike kulturene. 
 

 



 

Februar 2019 

 

Merknader: Uke 6, Samisk uke. Litauisk uke i uke 7 og Lavvo-
uke/skiuke i uke 8 for 2013-kullet, uke 9: Bulgarsk uke   

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

5 28 29 30 31 1 2 3 

        

6 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 Samefolkets-
dag 

    

7 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

      

8 18 19 20 21 22  23 24 

        

9 25 26 27 28 1 2 3 

 

 

      

10 4 5 6 7 8 9 10 

        



 

 
Utegruppe 
Utegruppen vår, Musca, er et utvidet pedagogisk friluftstilbud for alle barn 
mellom 3 og 6 år i Trålveien barnehage. På Musca har vi fokus på 
friluftsopplevelser, lek og undring, bærekraftig utvikling og naturopplevelser i all 
slags vær.  

Trafikksikker barnehage  
Vi er sertifisert som en trafikksikker barnehage og jobber kontinuerlig med å 
opprettholde denne sertifiseringen, med fokus på sikker ferdsel i trafikken. I 
barnehagen er trafikkopplæringen en del av vårt pedagogiske innhold med et 
nært samarbeid med foreldre/foresatte. Trafikkopplæring i barnehagen er viktig 
for å gi det enkelte barn bedre ferdigheter, kunnskaper og holdninger som 
fotgjenger, passasjer og syklist i trafikken. Og senere i livet som sjåfør i 
trafikkbildet.  

Skriveklubben 
Skriveklubben er et tilbud for de eldste barna, hvor de møtes en gang i uken på 
tvers av stuene. Vi jobber litt skoleforberedende, drar på ulike turer og 
ekskursjoner, og har fokus på selvstendighetstrening. Skriveklubben har 
ansvar for ulike arrangement i barnehagen og vi øver mye på formidling. Året 
avsluttes med en overnattingstur.  

Svømmeopplæring 
Vi har et eget tilbud for de eldste barna hvor målet er at barna skal oppleve å 
bli trygge i vann. Vi opplever at barna har ulike erfaringer og forutsetninger for 
å være i basseng. Vi har et eget opplegg hver gang vi er i bassenget som 
består av en progresjonsplan samt fri lek i bassenget. Alle voksne som deltar 
sammen med barna har livredningskurs som oppdateres hvert år. På våren får 
skriveklubben ta svømmeknappen i form av hval- eller vannmerket. På denne 
måten har de aller fleste samme forutsetninger når svømmeopplæringen 
starter på skolen. Vi planlegger i år og ta deler av opplæringen ut i fjæra. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 Mars 2019 

 

Merknader: I uke 10 er det vinterferie i alle grunnskolene i 
Bodø. Syrisk uke i uke 13 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

9 25 26 27 28 1 2 3 

     Pysjamas-
fest 

 Bulgarsk 
nasjonaldag 
 

 

10 4 5 6 7 8 9 10 

 Vinterferie 
 

vinterferie vinterferie vinterferie vinterferie   

11 11 12 13 14 15 16 17 

        

12 18  19 20 21 22 23 24 

        

13 25 26 27 28 29 30 31 

 

 

      

14 1 2 3 4 5 6 7 

        



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Våre arbeidsmåter 
Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og 

lokalmiljø: 

Prosjektarbeid – tar utgangspunkt i barns initiativ/interesser, deres undring leder 
utvikling av innhold og prosess i prosjektet. Dette er en måte hvor barns 
medvirkning kan ses som praksis i barnehagen.  
Temaarbeid - styrer og pedagoger utarbeider innhold og prosess i samarbeid med 
barnehagens øvrige medarbeidere 
Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema. 
Spiralprinsippet – sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns 
ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer. Sikrer på den måte 
progresjon. 
Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital 
dømmekraft og legge til rette for barnas utforskning. 
 
Vi jobber ut i fra et prinsipp om å gripe dagen, og fagområdene ligger til grunn for alt 
vi gjør. Vi er spontane og tar barnas innspill med oss når vi legger planer for dagen, 
og våre skriftlige planer er kun utgangspunkt og kan lett endres ved behov. I vår 
landsdel er det viktig å kunne være impulsiv og spontan i forhold til planer etter vær 
og vind, og vi er også opptatt av å lære barna å ta ting litt på sparket. Vi har allikevel 
gjennomtenkte pedagogiske planer og refleksjoner som ligger til grunn for alt vi gjør, 
og vi utarbeider egne progresjonsplaner for hvert barn som sikrer at de får en god 
utvikling på alle områder. 
 
Hjerteprogrammet har en sentral plass hos oss, og hver uke har stuene 
hjertesamling med barna. Sosial kompetanse anser vi som det viktigste barna 
tilegner seg i barnehagelivet, og for de eldste handler dette mye om å håndtere 
konflikter seg imellom, inkludere hverandre i lek og samspill, og framsnakke andre. 
For de yngste barna er tumleleken sentral, og vi har utarbeidet egne områder for 
dem å tumle sammen, til mye latter, kos og glede. 

 
 
 

 
Et godt måltid 

Vi har mange små-prosjekter 
gjennom barnehageåret, som 
gjerne dukker opp av ulike 
interesser fra barna selv. Dette 
resulterer ofte i langvarige tema 
hvor de ansatte og barna fordyper 
seg sammen.  
Våre temaarbeid kan gjerne pågå i 
flere år av gangen, og vi er opptatt 
av å bli gode på et tema før vi 
forlater det til fordel for et nytt 
tema. 
Utegruppa vår jobber ut ifra et 
årshjul, som gjentar seg fra år til 
år. Her er det tatt hensyn til de 
ulike årstidene og naturlige 
aktiviteter knyttet opp mot hver 
årstid.  



 

April 2019 

 

Merknader: Dansk uke i uke 17. Vennskapsuke i uke 18 
 
 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

14 1 2 3 4 5 6 7 

        

15 8 9 10 11 12 13 14 

    Påskemiddag    

16 15 16 17 18 19 20 21 

        

17 22 23 24 25  26 27 28  

 

 

      

18 29 30 1 2 3 4 5 

 
       

19 6 7 8 9 10 11 12 

        



 

 

Barnehagens arbeid med fagområdene 
 

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

Språk 

-Pekebøker, sang, 
eventyr, rim og regler 

-Dramatisering med 
konkreter 

-Gjentagelser, benevning 

-Bevegelsessanger 

-Rim og regler, sang, 
eventyr 

-Dramatisering med 
konkreter 

-Den gode samtalen 

-Den gode samtalen, 
turtaking 

-Rim og regler 

-Sang og eventyr 

-Dramatisering 

-Fortellerevne 

-Skrivedans 

Natur 

-Lek med sand/ vann 

-Utforske småkryp 

-Turer i nærområdet, 
skog og mark.  

-Bevege seg i ulendt 
terreng.  

-Mestringsfølelse 

-Geologi, økologi, 
bærekraftig utvikling 

-Lek og aktiviteter i skog 
og fjære 

-Holdningsarbeid i 
forhold til natur og dyr 

-Utforskning av naturen 

-Bærekraftig utvikling 

-Lek og turer i naturen 

-Regelleker 

-Miljøvern 

 

Hjerte       

-Sosial kompetanse 

-Dramatisering med 
læringsvennene 

-Vennskap  
-Den gode leken 

-Meg selv 

-Sosial kompetanse, 
empati, vennskap,  

-Dramatisering med 
læringsvennene 

-Rollelek 

-Hjerteprogrammet 

-Dramatisering med 
barna 

-Rollelek 

-Hjerteprogrammet 

-vennskapsuker 

-følelser 

Matte 

-Lokalisering 

-Benevning, gjentagelser 

-Former- 

-Påkledning 

-Romfølelse 

-Mengde, tall, 
lokalisering, former, 
sortering 

-Spill 

-Plus-plus og lego 

-Telling, mengder 

-Spill 

-Skolerettet opplegg 

-Trafikkopplæring 

Kreativitet 

-Lek med farger 

-Lære navn på farger 

-Bruk av taktile sanser 

-Formingsaktiviteter 

-Lek med form og farger 

-rytmeinstrumenter 

-dramatisering 

-sang og musikk 

-Temabaserte aktiviteter 

-Læringsprosesser med 
farger 

-Kulturelle leker 

-filmproduksjon 

Lek og bevegelse 
-Tumlelek med madrass 
og puter 

-late-som-lek  

-musikk og dans  

-sangleker  

-Fysisk lek ute og inne  

-kulturelle leker  

-rollelek, 
konstruksjonslek  

-lek med ball                           

-Skrivedans  

-svømmeopplæring 

 -kulturelle leker  

-risikofylt lek  

-fotball og andre ballspill 

 
 

 



 

Mai 2019 

 

Merknader: Eritreisk uke i uke 21.  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

18 29 30 1 2 3 4 5 

       Ramadan 
starter 

19 6 7 8 9 10 11 12 

        

20 13 14 15 16 17 18  19 

 Rusken   Prøve 17-mai Norges 
nasjonaldag 

  

21 20 21  22 23 24 25 26 

 

 

      

22 27 28 29 30 31 1 2 

     Planleggings-
dag 

  

23 3 4 5 6 7 8 9 

        



 

 
Et godt måltid 

 

Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve stammen 

i vårt pedagogiske konsept og inngår derfor som del av innhold og arbeid med alle våre 

fem fagtema. 

Læringsverkstedets barnehager skal være en arena hvor barn får oppleve matglede og 

matkultur. Vi har i samarbeid med Ryfylkekokken Frode Selvaag og Arne Brimi utviklet «Et 

godt måltid». Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus på et sunt og variert kosthold, 

norsk kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Barna er aktive deltakere i hele prosessen 

med planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av selve måltidet og opprydding 

etterpå. Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise. Måltidet er en arena for 

fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Dette er en del av hvert 

enkelt barns danningsprosess og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. 

 

I vår barnehage serverer vi frokost hver dag, hvor to og to stuer spiser sammen. Måltidet 

består av brød, knekkebrød, havregrøt og utvalgte pålegg, i tillegg til frukt og grønt. Ved å 

spise felles frokost skaper man en god start på dagen, og en fellesskapsfølelse på tvers 

av stuene.  

Gjennom mattilbudet i barnehagen får barna utviklet gode holdninger til kosthold og 

måltidet oppleves som et fellesskap hvor de lærer seg gode manerer og høflighet. 

Tre ganger i uka har vi felles varmmat på huset. Hver stue har en uke hver hvor de lager 

mat til hele huset, og da bruker de storkjøkkenet vårt. Vi har faste retter som består av 

supper, vegetarmat og fiskeretter. Barna er med på å tilberede rettene, både under 

varmretter og den vanlige smørelunsjen.  

Vi har et godt samarbeid med det lokale Hypermarkedet her i byen, Bama og andre lokale 

aktører som leverer råvarer til oss. Dette året vil vi ha fokus på å utvikle vår egen 

grønnsakshage for å satse mer på kortreist mat.  

 
 



 

Juni 2019 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

22 27 28 29 30 31 1 2 

        

23 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 Id al-Fitr     

24 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

      

25 17 18  19 20 21 22 23 

 

 

      

26 24 25 26 27 28 29 30 

        

27 1 2 3 4 5 6 7 

        

Merknader: Somalisk uke i uke 23, Fillippinene i uke 24 og 
Svensk uke i uke 25  



 

 
 
 
 
 
 

 



 

Juli 2019 

 

Merknader: Husk planleggingsdager mandag 12. og tirsdag 13. 
august  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

27 1 2 3 4 5 6 7 

 Sommer-
barnehage  

 

      

28 8 9 10 11 12 13 14 

  

 

      

29 15 16 17 18 19 20 21 

  
 

 

      

30 22 23 24 25  26 27 28  

  
 

 

      

31 29 

 

30 31 1 2 3 4 

  
 

 
 

      

32 5 6 7 8 9 10 11 

  
 

 

      


